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Szanowni Paostwo.
W Waszych rękach znajduje się ostatni w tym roku szkolnym numer Biuletynu Szkoły Podstawowej
nr 53 w Krakowie. Znajdą w nim Paostwo informacje na temat działalności szkoły oraz wykaz
osiągnięd Uczniów w kooczącym się właśnie roku szkolnym 2013/14. W bieżącym roku szkolnym
bardzo dobre są wyniki sprawdzianu uczniów klas szóstych. Średnia szkoły wynosi 31.1 punków na
40 możliwych do uzyskania, co stanowi 78%. Wysokie wyniki sprawdzianu kooczącego szkołę
podstawową są wyrazem systematycznej pracy z Paostwa dziedmi i przekładają się na wyniki
klasyfikacji koocowo rocznej. Uczniowie klas I-III otrzymali oceny opisowe. Z kolei uczniowie klas
IV-VI z zajęd dydaktycznych uzyskali średnią ocen 4,50. Średnia frekwencja wyniosła natomiast
90,64%. W bieżącym roku szkolnym wielu uczniów uzyskało wysokie osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Bardzo wszystkim
gratuluję.
Korzystając z okazji serdecznie dziękuję Szkolnej Radzie Rodziców za zaangażowanie na rzecz naszej
szkoły. Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy wspierali nas w pracy wychowawczej. Ufam, że nadal
możemy liczyd na Paostwa pomoc, życzliwośd i współpracę.
Przed nami upragniony czas wakacji. Życzę wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Nauczycielom oraz
Pracownikom Administracji i Obsługi dobrego, bezpiecznego oraz aktywnego wypoczynku.

Ewa Wodnicka – Dyrektor Szkoły

Podziękowanie za pomoc Polakom na Ukrainie.
Bardzo dziękuję uczniom Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie i ich rodzicom, za okazaną pomoc
rodzinom polskim w Nowej Borowej w województwie żytomierskim na Ukrainie. W roku szkolnym
2013/2014roku dzięki zbiórce pluszaków i zabawek udało się zorganizowad paczki świąteczne przed
świętami Bożego Narodzenia dla ok. 70 dzieci w Nowej Borowej oraz dołączyliśmy do Ogólnopolskiej
Akcji Pomocy Rodakom na wschodzie organizowaną przez Senatora – Stanisława Gogacza, gdzie
również przekazaliśmy pluszaki i maskotki. Dzięki systematycznej comiesięcznej pomocy finansowej,
wielu dzieci z naszej szkoły, udało się nam zakupid 50 słowników ukraiosko – polskich dla dzieci z
Nowej Borowej, przybory szkolne, zeszyty i słodycze, które zostały przekazane tymże dzieciom.
Również w tym roku szkolnym przeprowadzana była w naszej szkole zbiórka produktów spożywczych,
które Poczta Polska bezpłatnie przesyłała na Ukrainę, głównie do Nowej Borowej oraz w okolice
Lwowa. Udało się nam zebrad ponad 450 kilogramów produktów spożywczych. Dziękuję również
rodzicom, którzy pomogli mi w pakowaniu tych artykułów spożywczych. Dzięki uczniom i rodzicom,
którzy zaangażowani byli w zbiórkę pieniężną, dzięki niej między innymi 45 uczniów w Nowej
Borowej mogło uczyd się j. polskiego na zajęciach fakultatywnych (2 godz. w tygodniu) w Szkole
Podstawowej w Nowej Borowej. Dziękuję za to, że wielu uczniów potrafiło się dzielid z innymi tym co
mają. Zabawkami, słodyczami, a rodzicom, że mimo iż każda złotówka ważna jest w budżecie
domowym, to podzieliliście się nią z naszymi rodakami na wschodzie. Jeszcze raz wszystkim z serca za
całoroczną pomoc naszym rodakom na Ukrainie i za to, że uczycie swoje dzieci dzielenia się z innymi
potrzebującymi, nawet jeśli sami nie mamy za wiele...
Piotr Waligóra - katecheta

Osiągnięcia uczniów w konkursach.
1. W świecie lektur nadobowiązkowych, czyli spacerkiem do finału…
Czytad każdy może, jeden lepiej drugi gorzej… Niby taka prosta sprawa, ale dziś, gdy tyle ciekawych
zajęd czeka na przeciętnego nastolatka, jedynie nieliczni wybierają lekturę zamiast najnowszej gry
komputerowej. A jednak… Uczennice klasy V b Kinga Fritz i Julia Homa czytały od września tegoż roku
szkolnego dużo więcej niż, wymagała tego obowiązkowa lista lektur. Efekt, porażający. Dotarły do
finału Konkursu Humanistycznego… w marcu miał miejsce ostatni etap… Co prawda do przeczytania
była niemała lista lektur nadobowiązkowych, ale dziewczynom udało się połączyd przyjemne z
pożytecznym… Finał konkursu kuratoryjnego i to już w klasie piątej… chylimy czoła. Kinga i Julia
zaprezentowały się wspaniale. Pomimo tego, że nie zostały laureatkami konkursu należą im się słowa
uznania. Gratulujemy naszym polonistkom!
Agnieszka Matura
2. Konkurs Świetlik.
Zakooczyła się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. W konkursie
wzięło udział 76 uczniów z klas I - III oraz 43 z klas IV - VI. Zadania konkursowe zawierały treści ze
wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, astronomii oraz geografii i

dostosowane były do wieku uczestników. Uczniowie uzyskali w konkursie liczne nagrody oraz
wyróżnienia.
Laureaci w kategoria klas I –III: Mikołaj Buczyoski- kl. If, Hubert Cieplak- kl. Id, Izabela Datka- kl. Ic,
Pola Kłosioska- kl. Ia, Stanisław Koped- kl. If, Szymon Paprocki- kl. Ic, Natalia Potępa- kl. Ig, Bartosz
Ruszkiewicz- kl. Ic
Wyróżnienia otrzymali: Weronika Balak- kl. Ia, Jan Belka- kl. Id, Krzysztof Biernat- kl. Ig, Antoni
Gawron- kl. Ib, Mikołaj Jajuga- kl. Ic, Maja Kania- kl. Ic, Maria Kołakowska- kl. Ib, Lidia Kołodziejczykkl. Ig, Olivia Morooska- kl. Ia, Martyna Nasternak- kl. Id, Marianna Peiker- kl. Ic, Bartosz Sendrowiczkl. If, Julia Szurlej- kl. Ib, Maja Szymczycha- kl. Ia, Katarzyna Wędrychowicz- kl. Id, Piotr Horodecki- kl.
IId, Adam Janiczek- kl. IIa, Macej Kied- kl. IIa, Jakub Mazurek- kl. IId, Radosław Ciepał- kl. IIId, Jan
Feluś- kl. IIIb, Wiktor Kurek- kl. IIId, Zofia Stęplewska- kl. IIId, Julia Szymczycha- kl. IIIc
Laureaci w kategorii klas IV – VI: Michał Horodecki – kl.Va, Julia Homa – kl.Vb, Michał Zarębski –
kl.Via, Jakub Konieczny – kl.VIb
Wyróżnienia otrzymali: Gabriela Olbrychtowicz – kl.IVa, Karol Feruła – kl.IVb, Anna Szewczyk – kl.IVb,
Natalia Kłosowska – kl.IVc, Jakub Kusior – kl.IVc, Igor Szajer – kl.IVd, Joanna Szczepkowska – kl.IVd,
Jakub Brachowicz – kl.Va, Jakub Konieczny – kl.VIb, Krzysztof Kusztykiewicz – kl. VIb.
Koordynatorzy konkursu: Gloria Gatner, Dorota Pabian

3. Konkurs: Jesteśmy bezpieczni.
8 maja 2014 r. uczniowie klas trzecich (Marek Korpak kl. III a, Emilia Foltyn kl. III b, Zuzanna Parka kl.
III c, Wiktor Kurek kl. III d, Pola Metelska kl. III e) wzięli udział w konkursie pt. „Jesteśmy bezpieczni”
zorganizowanym dla uczniów szkół podstawowych przez Straż Miejską Miasta Krakowa oraz Radę
Dzielnicy VIII. Konkurs odbył się w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2. Uczestnicy konkursu
odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeostwa oraz wzięli udział w rozgrywkach sportowych. Po
zakooczeniu rywalizacji dzieci zwiedzały budynki jednostki, brały udział w pokazie prowadzenia
samochodu rajdowego oraz w symulacji wypadku drogowego z udziałem pieszego.
Gloria Gatner
4. Konkurs plastyczny „Wielkanoc”.
W kwietniu 2014 r. w klasach 0-III odbył się konkurs plastyczny pt. „Wielkanoc”. Uczniowie klas 0-III
wykonali pracę płaską, dowolną techniką na podany temat. Wychowawcy każdej z klas wyłonili
najciekawsze prace. Wyróżnione prace uczniów zdobiły korytarz szkoły w ostatnim tygodniu przed
Świętami Wielkanocnymi. Wyróżnione prace uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Wszystkim
serdecznie gratulujemy!
Gloria Gatner

5. Konkurs radosnej piosenki.
22 maja 2014r w naszej szkole odbył się I Konkurs Piosenki Radosnej. Wzięło w nim udział 28
utalentowanych muzycznie uczniów. Mamy nadzieję, że konkurs na stałe zagości w harmonogramie
imprez kulturalnych naszej szkoły. Jury w składzie: Alicja Mackiewicz-Czerwiec, Katarzyna Krawczyk i
Matylda Światłoch (uczennica kl. VIa), miało trudności z wyłonieniem laureatów konkursu. Była
naprawdę wspaniała, radosna atmosfera i wysoki poziom solistów. Dlatego gratulujemy i dziękujemy
wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszamy za rok. Wyniki konkursu:
KATEGORIA: KLASY I – III
I miejsce: Emil Kwiecioski (1f) , II miejsce: Julia Szymczycha (3c), III miejsce: Izabela Datka (1c)
WYRÓŻNIENIA: Hanna Machaj (1a), Natalia Kopacz (1b), Łucja Szeląg (3d)
KATEGORIA: KLASY IV – VI
I miejsce ex aequo: Kinga Fritz (5b), Jakub Kozłowski (4a), II miejsce: Julia Choncia (6a), III
miejsca nie przyznano
Alicja Mackiewicz – Czerwiec
6. Konkurs dla klas trzecich „Wiem wszystko”.
W maju odbył się szkolny konkurs wiedzy ogólnej dla klas trzecich „Wiem wszystko ”. W II części
konkursu do którego zakwalifikowało się 27 osób, uczniowie odpowiadali na pytania z
wykorzystaniem najnowszych technologii. Największą wiedzą wykazali się: Radosław Ciepał z kl. 3d I miejsce, Zofia Stęplewska z kl. 3d - II miejsce, Hanna Bereza z kl. 3b - III miejsce.
Joanna Dąbrowska
7. Najlepszy czytelnik w roku szkolnym 2013/14.
Laureatami tegorocznego konkursu na najlepszego czytelnika naszej szkoły zostali: w kategorii klas I –
III: Martyna Nasternak z kl. 1d, w kategorii klas IV – VI: Patrycja Nasternak z kl. 6a (otrzymała ten
tytuł po raz drugi).
Joanna Dąbrowska
8. Małopolski Konkurs Przyrodniczy.
31 marca 2013 roku uroczystą galą zakooczył się w naszej szkole Małopolski Konkurs Przyrodniczy. W
konkursie organizowanym corocznie przez Kuratorium Oświaty w Krakowie uczestniczyło ponad 6
tysięcy uczniów ze szkół podstawowych z całego województwa małopolskiego. W naszej szkole
odbywały się wszystkie jego etapy: szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Do etapu szkolnego
przygotowywało się w naszej szkole 35 uczniów. Kwalifikację rejonową uzyskali: Dorota Jach (kl.Va),
Jakub Kowalczyk (kl.VIb), Jakub Brachowicz (kl.Va) oraz Wiktor Walczak (kl.Vb). Finalistą konkursu
został Jakub Kowalczyk. Gratulacje!
Dorota Pabian

9. Konkurs kaligraficzny „Złote Pióro”.
W czerwcu 2014r. odbył się w naszej szkole konkurs kaligraficzny dla uczniów klas drugich. Ich
zadaniem było przepisanie wiersza, zgodnie z zasadami kaligrafii. Największym zmartwieniem
uczestników był zakaz używania korektorów i gumek! Praca okazała się nie lada wyzwaniem, ale częśd
z uczniów poradziła sobie wyśmienicie. Oceny bezbłędnych prac podjęli się nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej ( z wyjątkiem uczących w klasach drugich, w których odbywał się konkurs) oraz
poloniści z klas starszych. W przyszłym roku szkolnym swoich sił próbowad będą uczniowie klas
trzecich. Mistrzami kaligrafii zostali: Amelia Dąbrowska z kl.2 c – I miejsce, Zuzanna Jaskólska z kl. 2 c
– II miejsce, Julia Sacha z kl. 2c – II miejsce, Kacper Boro z kl. 2 a – III miejsce, Kacper Młodzioski z kl.
2 b – III miejsce, Agata Chmiel z kl.2 b – wyróżnienie, Adam Janiczek z kl. 2 a – wyróżnienie.
Iwona Przytuła
10. „Zajączek wielkanocny” – konkurs plastyczny.
W kwietniu 2014 r. w klasach 0 – III odbył się świąteczny konkurs plastyczny pt. „Zajączek
wielkanocny”. Chętni uczniowie mieli wykonad dowolną techniką prace przestrzenne. Komisja , w
skład której wchodzili wychowawcy świetlicy, pani bibliotekarka i organizator konkursu wyłonili
zwycięzców. Uczniowie wykonali 45 pięknych i oryginalnych zajączków. Do ogłoszenia wyników prace
były ozdobą szkolnego korytarza, potem świątecznych stołów w domach. Zwyciężyli: Martyna
Nasternak z kl. I d – I miejsce, Julia Sacha z kl. II c – I miejsce, Hanna Bereza z kl. III b – II miejsce,
Antoni Ponikiewicz z kl. II c – II miejsce, Kinga Modrzejewska z kl. II b – III miejsce, Maja Sendrowicz z
kl. III d – III miejsce. Pozostałe prace i ich autorzy otrzymali wyróżnienia.
Iwona Przytuła
11. Konkurs Astrolabium.
W marcu uczniowie klas I-III wzięli udział w II edycji konkursu astronomicznego Astrolabium
zorganizowanego przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellooskiego oraz Fundację „Akademia
Astronomii”. Celem konkursu było przybliżenie wiedzy na temat astronomii, której przedmiotem
badao są ciała niebieskie, oraz ich rozkład i ruchy w przestrzeni, pochodzenie, budowa oraz
ewolucja, a także Wszechświat jako całośd. Uczniowie musieli wykazad się bardzo dobrą znajomością
tej dziedziny nauki. Miłosz Bobka z klasy 1c oraz Radosław Ciepał z klasy 3d zajęli ex aequo II miejsce.
Paweł Fitt z klasy 2b otrzymał 25 punktów zajmując miejsce IV. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
Anna Gorzkowska
12. Alfik historyczny.
W dniu 5 marca 2014r. odbył się ogólnopolski konkurs Alfik historyczny, w którym wzięło udział 20
uczniów z naszej szkoły. Uczestnicy musieli odpowiedzied na 30 pytao konkursowych. Najlepsze
wyniki w swojej kategorii wiekowej otrzymali: Piotr Korybko kl. IV c - 4. miejsce w województwie,
Karol Ferduła
kl. IV b - 6. miejsce w województwie, Mikołaj Mróz kl. IV b - 9. miejsce w
województwie. Gratulujemy!
Krystyna Wnęk

13. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”.
W bieżącym roku szkolnym duża liczba uczniów osiągnęła wysokie noty w konkursie matematycznym
„Kangur”. Bardzo dobry wynik zdobył Michał Horodecki. Osoby, które otrzymały wyróżnienia: Iwo
Martynowicz, Jakub Mazurek, Szymon Jagielczuk, Zofia Stęplewska, Hanna Kied, Piotr Korybko,
Natalia Kłosowska, Igor Szajer, Józefina Młynarska, Gabriela Olbrychtowicz, Mateusz Dudzik, Zofia
Giza, Jakub Brachowicz, Julia Homa, Michał Zarębski, Maciej Miziołek, Jakub Konieczny, Rafał Mamak.
Gratulujemy!!!
Bernadetta Wlazło
Kącik szkolnego Kola PTTK.
W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo 14 kwietnia, szkolne koło PTTK rozpoczęło nowy sezon
turystyczny. Pierwszym etapem był znany nam już Leskowiec, gdzie miała miejsce impreza
inauguracyjna organizowana przez Krakowski Zarząd PTTK. Trzy tygodnie później wybraliśmy się na
mało znaną górę w Paśmie Podhalaoskim, Żeleźnicę.
1 VI, czyli w Dzieo Dziecka wypadł kolejny etap rajdu. Tym razem zdobywaliśmy Turbacz. W związku z
ważnym dla każdego ucznia świętem, przypadającym na ten dzieo, opiekunki koła przygotowały dla
uczestników niespodzianki. Już w autobusie, podczas jazdy odbyło się losowanie szczęśliwych
numerków ( każdy był szczęśliwy !)za które można było odebrad różne słodkości. Zaopatrzeni w
energetyczne dodatki do drugiego śniadania ruszyliśmy żwawo na najwyższy szczyt zaplanowany na
ten sezon. Podczas wszystkich wycieczek nie spadła na nas ani kropla deszczu.
W sobotę, 14 czerwca postanowiliśmy zakooczyd sezon wiosenny ostatnią w tym roku szkolnym
wycieczką w Góry Grybowskie, na szczyt Jaworze. Tym razem towarzyszyli nam nie tylko uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 7, nasi stali towarzysze, ale również dzieci ze szkoły w Sidzinie. Wycieczkę
rozpoczęliśmy zwiedzaniem zabytkowego kościoła w Ptaszkowej, w którym znajduje się gotycka
rzeźba Matki Boskiej ze słonecznikiem, opisana w cyklu wierszy „Madonny polskie” pióra znanego
poety Jerzego Harasymowicza. Tutejszy ksiądz proboszcz opowiedział uczestnikom wycieczki bardzo
ciekawą historię odkrycia w kościele płaskorzeźby Wita Stwosza, która ,niestety, na razie nie jest
eksponowana ze względu brak odpowiednich zabezpieczeo. Na koniec dostaliśmy od księdza
pamiątkowe kartki, książkę, a najmłodsi uczestnicy – maskotki. Kolejnym punktem programu było
wyjście na Jaworze i podziwianie roztaczającej się z wieży widokowej panoramy . Tym razem jednak
sprzyjająca nam od kwietnia pogoda pokazała swoje drugie, gorsze oblicze. Burza i deszcz zmusiły
opiekunów do podjęcia decyzji o zejściu.
Pozostał ostatni punkt programu - grillowanie. Zmoczeni wycieczkowicze pod dowództwem pani
Pawlak dotarli , już w towarzystwie słooca, do mety, gdzie czekała pani Mytnik , która przygotowała
posiłek. Można śmiało powiedzied, że wszyscy jedli , aż uszy im się trzęsły. Mimo że nie udało się
zrealizowad w całości programu, wszyscy byli zadowoleni.
Wiosna petetekowska za nami, jesienią rozpoczynamy kolejne wędrówki, na które serdecznie
zapraszamy!
Izabela Czartoryska Mytnik

Wycieczki i inne formy zajęd edukacyjnych.

1. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego.
W dniu 11 kwietnia 2014 r. - klasy 3 b i 3 d wzięły udział w warsztatach Wielkanocnych
organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Niezwykle barwne opowieści o dawnych
zwyczajach oraz tradycji Świąt Wielkanocnych, w różnych regionach naszego kraju, przybliżyły
uczniom nadchodzące Święta. Na zakooczenie warsztatów odbyły się zajęcia plastyczne. Dzieci
pomalowały wg własnego pomysłu pisankę oraz zasadziły swoją roślinkę.
Gloria Gatner
2. Wyjście do kina “4 żywioły”.
14 marca klasy III b i III d wybrały się do kina na program edukacyjny pt. „4 żywioły”. Naszą przygodę
z żywiołami zaczęliśmy od chwili zadumy nad katastrofami i klęskami żywiołowymi oraz przejawami
ludzkiej odwagi. Bohaterem filmu dokumentalnego wyświetlanego w sali inspiracji był człowiek, który
w obliczu tragedii wykazał się męstwem, determinacją i bezinteresownością. Jego postawa wzbudza
silne emocje i zachęciła widza do osobistych refleksji. W podróż w świat czterech żywiołów zabrał
nas film w sali 3D, gdzie oglądaliśmy trójwymiarową projekcję, o ruchach tektonicznych Ziemi, erupcji
wulkanów i innych procesach zachodzących w przyrodzie. Sala muzyki wyposażona w kolorowe
światła w której rozbrzmiewał koncert dźwięków natury ilustrowany barwnymi ujęciami przyrody
zabrał nas w podróż do atmosfery, gdzie dowiedzieliśmy się jak powstaje pogoda i klimat. Sala
wyobraźni przeniosła nas do wnętrza Ziemi i wystawiła na nieoczekiwane spotkanie z gorącą i
niebezpieczną magmą. W sali ruchu czekały na nas fotele – symulatory, które przechylały się,
łaskotały, łapały za nogi, owiewały wiatrem oraz emitowały adekwatny do oglądanej sceny zapach.
Nasza przygoda z żywiołami zakooczyła się dużą dawkę emocji, które zapewniła nam gra
sprawdzająca wiedzę geograficzną. Podczas zabawy w sali interakcji każdy uczestnik odpowiadał na
wyświetlające się na ekranie pytania, jednocześnie monitorując ilośd zdobytych punktów. Klasy na
zakooczenie otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Gloria Gatner
3. Wycieczki zorganizowane przez bibliotekę.
Wyjście uczniów klasy 2a do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Focha na zajęcia
"Patriotyzm pędzlem wyznawany: Jan Matejko". Najpierw uczniowie zwiedzili przygotowaną w holu
biblioteki wystawę zorganizowaną z okazji 120 rocznicy śmierci artysty. W drugiej części obejrzeli
prezentację multimedialną o obrazach malarza i wysłuchali utworu Anny Świrszczyoskiej "O Janie
Matejce i Panu Kajetanie". Na koocu rozwiązywali zagadki, gdzie mogli wykazad się zdobytą wiedzą.
Wycieczka do Muzeum Sztuki współczesnej MOCAK w Krakowie na wystawę kolaży Wisławy
Szymborskiej. Uczniowie obejrzeli wykonane w formie pocztówek kolaże, które zostały udostępnione
z okazji drugiej rocznicy śmierci polskiej Noblistki. Kartki pochodziły ze zbiorów prywatnych przyjaciół
Poetki i zbiorów Fundacji Wisławy Szymborskiej. Szóstoklasiści dowiedzieli się, że na twórczośd poetki

składają się trzy obszary: poezja poważna, poezja niepoważna i wyklejanki. Poznali historię powstania
kolaży oraz usłyszeli, że mogą byd traktowane jak krótkie wierszyki wizualne.
Wycieczka
do
Arteteki
WBP
przy
ul.
Rajskiej
w
Krakowie
na
spotkanie
z autorem książek dla dzieci i młodzieży Krzysztofem Petkiem, które odbyło się w ramach Festiwalu
Literatury dla dzieci i młodzieży. Krzysztof Petek to autor powieści sensacyjno-przygodowych,
podróżnik i reportażysta. Podczas spotkania pisarz pokazał bogaty zbiór swoich fotografii powstałych
w trakcie wypraw w najodleglejsze zakątki globu. Opowiadał o tym jak zbiera materiał do powieści i
reportaży, jak wygląda w Polsce zawód dziennikarza, jak pisad, aby ludzie chcieli to czytad. Spotkanie
bardzo podobało się uczniom.
Joanna Dąbrowska
4. Klasa 3d na lotnisku wojskowym.

24 kwietnia uczniowie klasy 3 „d” wybrali się na niezwykle interesującą wycieczkę na lotnisko
wojskowe do krakowskich Balic. Dzieci zwiedzały Salę Tradycji, gdzie poznały historię jednostki
lotniczej. Zapoznały się także z trudnym a zarazem niezwykłym zawodem pilota wojskowego. Wielką
atrakcją była dla nich możliwośd wejścia do dwóch modelów samolotów CASA. W jednym z nich
uczniowie mogli zasiąśd nawet za sterami. Uczniowie, będąc na płycie lotniska podziwiali starty i
lądowania samolotów transportowych, a na wieży kontrolnej mogli zobaczyd jak bardzo
odpowiedzialną pracę mają osoby tam pracujące.
Anna Pociejewska
5. Klasy 3a, 3c, 3d na zielonej szkole w Porębie Wielkiej.
Od 9- 13 czerwca 2014 r. uczniowie klas III „a”, III „c” i III „d” wraz z wychowawcami, przebywali w
Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, realizując program Zielonej Szkoły. Podczas pobytu
dopisywała wspaniała, słoneczna pogoda, która umilała wędrówki po górskich szlakach. Dzieci
zdobyły trzy szczyty Gorców: Stramówkę, Chabówkę i górę Potaczkową. Niezwykle atrakcyjna dla
uczniów była całodniowa wycieczka do Zakopanego, w trakcie trwania której dzieci mogły zwiedzid:
Sanktuarium na Krzeptówkach, Muzeum Przyrodnicze Tatrzaoskiego Parku Narodowego, skocznię
narciarską oraz główną ulicę Zakopanego- Krupówki .Oprócz licznych wycieczek było także wiele
innych atrakcji, m.in. : zajęcia sportowe, konkurs piosenki, taoca i dyskoteki. Wszyscy uczestnicy
„Zielonej Szkoły” wrócili zadowoleni i pełni wrażeo z pobytu.
Anna Pociejewska
6. Magiczna muzyka w Krakowskiej Filharmonii.
W roku szkolnym 2013/2014 klasa II c uczestniczyła w cyklu sześciu koncertów w filharmonii pt. „
Gdzie jest muzyka?”. Uczniowie wspólnie z prowadzącymi koncerty odnajdywali muzykę na ulicach
Krakowa, w budynku filharmonii, w filmach oraz cyrku. Każdy z koncertów pozwalał cieszyd się
pięknymi dźwiękami, a „Gadający ekran” przenosił dzieci w najskrytsze zakamarki miasta. Uczniowie
uczyli się poznawad i słuchad muzykę, która na co dzieo rzadko im towarzyszy. Jak atrakcyjne to były

dla nich muzyczne spotkania, niech zaświadczy fakt, że po każdym koncercie z niecierpliwością czekali
na kolejny. Polecamy je wszystkim, którzy chcą słyszed i czud więcej…
Iwona Przytuła
7. Dzieo Dziecka w stadninie koni.
5 czerwca 2014 roku klasy 2a i 2c odwiedziły Ośrodek Jeździecki we Włosaniu. Wizytę rozpoczęliśmy
w stajni, gdzie były piękne konie, o których dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji. Potem
patrzyliśmy jak wyprowadzają je na łąkę. Najodważniejsi uczniowie mogli konie wyczyścid i pomóc w
ich osiodłaniu. Najciekawszym momentem pobytu były przejażdżki dzieci na siwku i gniadym.
Niektórzy pierwszy raz w życiu siedzieli w siodle! Nie sama stadnina była atrakcją. Zabawy na
świeżym powietrzu, wyścigi w workach, na piłkach i próba strzelania do tarczy z prawdziwego łuku
dały dzieciom wiele radości! Zmęczeni zabawą, głodni usiedliśmy później przy ognisku z patykami
dłoniach i piekliśmy kiełbaski. Były pyszne, zwłaszcza te, które łowiliśmy z żaru i popiołu… Po
południu pożegnaliśmy się ze stadniną i pełni wrażeo, zmęczeni wróciliśmy do Krakowa.
Iwona Przytuła, Anna Gorzkowska
8. Wycieczki w klasie 2a.
Wszystkie wyjścia na zajęcia warsztatowe są nieodłącznym składnikiem realizacji podstawy
programowej w zakresie rozwijania zdolności poznawczych dziecka, rozwijania ciekawości w
poznawaniu otaczającego świata oraz sprzyjania rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Tematyka warsztatów w klasie 2a była różnorodna i
ciekawa. W dniu 20.03. udaliśmy się na warsztaty do Muzeum Narodowego w poszukiwaniu figur
geometrycznych – „O kształtach i figurach geometrycznych w sztuce”. Próbowaliśmy odszukad znane
nam figury, natomiast na koniec zajęd sami tworzyliśmy dzieło z figur. Poprzez warsztaty pt.
„Królowie – ceremonie dworskie” w dniu 3.04. poznaliśmy organizację najważniejszych uroczystości
królewskich. Pani prowadząca warsztaty omówiła rolę i dzieje oznak władzy królewskiej (insygniów).
Warsztaty w Muzeum Etnograficznym „Wielkanoc. Czas odnowy” w dniu 24.04. pozwoliły nam
dowiedzied się jak dokładnie wygląda rytm Wielkiego Tygodnia oraz o sposobach przeżywania świąt
Wielkiej Nocy. Wizytę w muzeum zakooczyliśmy wspólnym sadzeniem roślin, których proces wzrostu
dzieci mogły obserwowad w domu.
Warsztaty w dniu 9.05. pt. „Królowie na Wawelu - życie codzienne w zamku” opowiadały o
codziennym życiu mieszkaoców zamku renesansowego: królów, ich najbliższej rodziny,
najważniejszych urzędników oraz dostojników dworskich. Wycieczki to atrakcyjna i efektywna forma
pracy pozalekcyjnej wychowawcy klasy z uczniami. Podczas kolejnych wyjśd dzieci miały możliwośd
pogłębienia wiadomości o swoim regionie, środowisku przyrodniczym, poznania tradycji, historii,
zabytków i innych ciekawych miejsc. Ważną sprawą była również integracja zespołu klasowego i
współpraca w grupie.
Anna Gorzkowska
9. Język angielski w klasie 2a.
Uczenie się języka obcego jest procesem twórczym, dlatego na zajęciach języka angielskiego
wykorzystano różne środki dydaktyczne m.in. teksty, karty pracy, ilustracje, plakaty, płyty z

nagraniami, elementy dekoracyjne czy filmiki w zależności od tematyki przerabianego materiału.
Dużo zadao i dwiczeo miało formę zabaw i gier. Dzieci z radością w nich uczestniczyły i chętnie
poznawały nowe słownictwo. Zapamiętywanie materiału nie sprawiało im trudności, dzieci uczyły się
nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Często same pytały jak powiedzied dane słowo po angielsku. Z
kolei praca w parach lub grupach uczyła ich samodzielności w dążeniu do celu. Nie tylko nauczyły się
one wielu nowych słów i zwrotów po angielsku, ale także stały się bardziej otwarte na otaczający je
świat i ludzi oraz zaczęły dostrzegad różnice pomiędzy krajami, kulturami i językami. 17 czerwca
został zorganizowany klasowy festyn rodzinny z udziałem rodziców, na którym dzieci mogły
zaprezentowad swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. W repertuarze znalazły
się piosenki dla mamy i dla taty po angielsku.
Anna Gorzkowska
10. Z życia oddziału przedszkolnego.
W kwietniu oddział przedszkolny wybrał się na Lodowisko Cracovii w celu obejrzenia fantastycznego
baśniowego widowiska dla dzieci ,,Śpiąca Królewna" Charls'a Perraulta w wersji jazdy figurowej na
lodzie w wykonaniu Moskiewskiej Rewii. Widowisko urzekło dzieci doskonałą i oryginalną warstwą
muzyczną, wspaniałymi kostiumami, dekoracjami oraz pełną popisów jazdą figurową na lodzie
artystów. Nie zabrakło również efektów pirotechnicznych. Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy ,,0"
uroczyście wystąpili z programem artystycznym dla swoich mam wręczając im własnoręcznie
zrobione upominki. Zaprosili je też do wspólnego poczęstunku. Dzieo Dziecka klasa ,,0" świętowała w
Filharmonii wsłuchując się w nadzwyczajny multimedialny koncert pt. ,,Kantata o kawie" Jana
Sebastiana Bacha. Dzieci wzięły też udział w nauce taoca poprowadzonego przez głównego bohatera
młynka.
Krystyna Popek
11. Klasy 2d, 3b i 3e na zielonej szkole.
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej położony u stóp Gorców na granicy Gorczaoskiego
Parku Narodowego odwiedzany jest każdego roku przez dzieci i młodzież. W maju tego roku wybrali
się tam uczniowie klas IId, IIIb i IIIe. Czas ten wypełniły liczne zajęcia, wycieczki, rozrywki sportowe,
spotkania. Pogoda dopisała, nie było upału, dlatego każdego dnia mogliśmy wychodzid na spacery i
wycieczki. Nasz dom mieścił się nieopodal Parku Wodzickich, który powstał w XVI wieku. Spacerując
alejkami parku mogliśmy zobaczyd ruiny dworu, wozownię z XVIII wieku, oficynę, stawy dworskie oraz
stare drzewa, niektóre liczyły prawie czterysta lat np. Wiąz Łokietka. Tutaj uczyliśmy się rozpoznawad
wybrane gatunki drzew takie jak: klon, jawor, wiąz, jesion, lipa. Dowiedzieliśmy się, że rosną tu
najokazalsze wiązy w Polsce.W czasie zielonej szkoły zdobyliśmy trzy szczyty: Potaczkową, Chabówkę
i Stramówkę. Wiele ciekawostek o Gorczaoskim Parku Narodowym przekazał nam pracownik
naukowy parku, który w trakcie spotkania zaprezentował ciekawe slajdy. Ale to nie jedyny park
narodowy jaki odwiedziliśmy, bo zorganizowano nam autokarową wycieczkę do Zakopanego, gdzie
ma swoją siedzibę Tatrzaoski Park Narodowy. Byliśmy w Muzeum TPN, obejrzeliśmy film o
tatrzaoskiej przyrodzie. Odwiedziliśmy także Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach
wybudowane przez górali jako wotum za ocalenie życia Jana Pawła II. Mieliśmy okazję zobaczyd
najstarszy drewniany kościół w Zakopanem zbudowany w 1847r. oraz zabytkowy Cmentarz
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. W czasie pobytu w DWDZ w Porębie Wielkiej organizowanych
było wiele konkursów i każdy uczestnik zielonej szkoły miał szansę zdobyd nagrodę. Bardzo podobały

się nam konkursy sprawnościowe, wiedzy i konkurs taoca, który odbył się podczas dyskoteki.
W trakcie zajęd muzycznych nauczyliśmy się wielu turystycznych piosenek, które będzie można nucid
już wkrótce podczas wakacyjnych wędrówek. Zieloną szkołę zakooczył uroczysty apel, podczas
którego dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.
Wanda Wnęk
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